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СКЪПИ КОЛЕГИ, 
 

Днес отбелязваме Международния ден на сестринството не така празнично, както бихме 

искали. Коронавирусът COVID-19 обърка дневния ред на света и постави пред сериозни изпитания 

милиони хора, световната медицинска общност, правителствата, институциите, работодателите и 

работещите в различни области на социално-икономическия и обществен живот. Към вчерашна дата по 

данни на СЗО броят на заразените надхвърли 4 милиона, а броят на починалите е почти 280 000. И в 

тази тежка и жестока битка на първа линия сте Вие - медицински сестри, лекари, фелдшери, акушерки, 

медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори, санитари -  медицински специалисти, обединени 

в екипи, които с висока отговорност, всеотдайност и себеотрицание лекувате и спасявате своите 

пациенти. Изпълнявайки своя професионален и човешки дълг хиляди медици в световен мащаб се 

заразиха, а някои заплатиха с живота си. У нас към вчерашна дата броят на заразените медицински 

специалисти достигна 214. Дадохме и две свидни жертви – д-р Илияна Иванова от Инфекциозното 

отделение на МБАЛ-Сливен и д-р Нели Пандова от ЦСМП-София. Прекланяме се пред тяхното 

човеколюбие и висок морал, за които бяха удостоени с високото отличие „Д-р Стефан Черкезов“.  

Колеги, Вие много добре знаете, че въпреки личните предпазни средства и спазването на 

професионална дисциплина, рискът от заразяване не може да се изключи напълно. И въпреки това 

продължавате да следвате своята благородна мисия, да проявявате милосърдие, да помагате на 

болните и страдащите, да дарявате топлота и вяра в тържеството на Доброто. Защото сте се посветили 

осъзнато на една кауза, която надхвърля личното благополучие, кауза в служба на обществото, на 

всеки отделен човек. И тъкмо в това усилно време изпъква още по-ясно, че близо 30 000 медицински 

сестри и 4000 акушерки у нас не достигат. За да не се задълбочи непоправимо тази негативна 

тенденция е нужен политически консенсус и конкретни решения за развитието на здравните грижи у 

нас. За да се насочват мотивирани млади хора към най-благородните професии, за да подготвят 

университетските структури достойни наследници на най-добрите медицински сестри и акушерки у нас 

Достойни продължители на делото на Флорънс Найтингейл – основателката на модерното сестринство, 

на чиято рождена дата - 12-ти май - в целия свят се отбелязва Денят на сестринството. За да има 

благословени специалисти в бяло, които въоръжени със знания и любов ще заявяват: „Ние сме сила 

за здраве, защото имаме смели сърца, знаем, можем и носим светлина и доброта!“  

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ! 

 

С уважение: 

Милка Василева,                                                    гр. София 

Председател на УС на БАПЗГ                             12.05.2020 г.                 
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